
Notulen MR vergadering Radboudschool 17 november 2020 

1. Opening 

Aanwezig: Iris, Bart, Martijn, Dick, Ingrid, Paul en Jooske  

 

2. Notulen vorige vergadering 

Aanvulling van Martijn en Bart meegenomen. Bij de to-do komt een wanneer erbij te 

staan. Meestal is dit voor de volgende MR vergadering.  

 

3. Stand van zaken Personeel/ Corona 

Zowel bij personeel als leerlingen / ouders komen vaker situaties voor waarbij iemand 

te maken heeft met Corona en of quarantaine. Waar nodig worden maatregelen 

getroffen en inval ingezet.  

 

4. Traktaties 

Martijn heeft rondgevraagd bij de ouders hoe zij kijken naar het trakteerbeleid. Hier 

wordt wisselend op gereageerd. Een aantal mensen vindt dit meteen een goed idee. 

Een andere groep reageert met dat ze het een goed idee vinden, maar het ook wel 

jammer vinden. Sommige ouders maakt het niet uit en er zijn ook ouders die het heel 

jammer zouden vinden. In het team werd ook wisselend gereageerd. Sommige 

collega’s staan open voor verandering. Andere collega’s vinden het jammer als dit 

gaat gebeuren. De stap die we nu willen nemen is informeren hoe de leerlingenraad 

ertegenover staat.  

 

5. Ouderbijdrage 

We hebben vorig schooljaar kort besproken om de ouderbijdrage te verhogen i.v.m. 

hoge kosten aan ICT. Zo zijn er andere scholen binnen Blosse waarbij kinderen hun 

eigen device mee moeten nemen. Op dit moment leasen wij Chromebooks, hierdoor 

zijn de kosten hoger dan door Chromebooks te kopen. We zijn op dit moment geen 

voorstander om de ouderbijdrage hiervoor te verhogen. Eerst gaan we op zoek naar 

andere oplossingen hoe dit voordeliger kan door samen te werken met andere 

scholen en een deal te sluiten om bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen.  

 

6. Meerjarenbegroting 

Zie gedeeld document van Paul  

Bij de volgende meerjarenbegroting nemen we de reservering van meubilair alvast 

mee, zodat we de komende jaren geld reserveren om over 5 à 7 jaar nieuw meubilair 

te kunnen aanschaffen. We bekijken allemaal de begroting nogmaals en eventuele 

vragen mailen wij aan Iris. De meerjarenbegroting zetten we voorlopig elke 

vergadering even op de agenda. De oudergeleding gaat de meerjarenbegroting samen 

nog een keer bekijken. Alle MR-leden bekijken de meerjarenbegroting ook nog een 

keer en mailen vragen hierover voor de volgende vergadering naar Iris.  



 

7. Voortgang meerjarenplan 

Er is een nieuw format voor het meerjarenplan. In dit nieuwe plan hoeft het wat 

minder concreet/ uitgebreid uitgewerkt te worden. Zodra dit af is, wordt het met ons 

gedeeld.  

 

8. Stand van zaken ondersteuningsprofiel 

Marlieke is bezig met het ondersteuningsprofiel. Dit wordt op dit moment door 

Marlieke herschreven. Als dit af is, komt het langs bij de MR.  

 

9. Huisvesting Bart en Dick 

Dit komt de volgende vergadering terug. Bart en Dick gaan hier nog mee aan de slag.  

 

10. Jaarverslag MR 

Goedgekeurd 

 

11. Doelstelling MR 

Goedgekeurd   

 

12. Rondvraag 

Ingrid doet nog een mededeling over de verandering in het gymrooster. De groepen 

die nu op woensdag gymmen gaan vanaf januari gymmen bij de Burenweg. Hierdoor 

komt onze gymzaal vrij voor kleutergym.  

 

Paul geeft aan dat eventuele verbouwingen van de baan zijn.  We gaan bekijken hoe 

we volgend schooljaar met 14 groepen verder gaan. Blijven er groepen gymmen op 

een andere locatie? Of gaan we toch gebruikmaken van de BSO-ruimte als lokaal.  

 

Iris is aanwezig geweest bij de vergadering van de OR. Het plan is dat Remco en Iris 

wat vaker contact zullen hebben. Daarnaast verlaat Iris dit jaar de MR. Ze wil kijken of 

er iets mogelijk is dat ouders online stemmen. Een idee is dat ouders een mailtje 

sturen met hun stem. We streven ernaar dat begin januari het nieuwe lid van de 

oudergeleding bekend is.    

 

 

 

 

13. Afsluiting 

 

To do: Wie?  Wanneer? 



Forms versturen naar collega’s over 
trakteerbeleid.   

Ingrid, Dick en Jooske December 2020 

In gesprek met leerlingenraad over 
trakteerbeleid 

Ingrid, Dick of Jooske Januari 2021 

Informeert bij de GMR hoe het zit met 
voordelen van gezamenlijk inkopen 
van bijv. meubilair.  

Dick  December 2020  

Opsturen naar Bart huidige 
leerlingaantal  

Dick  November 2020  

Verkiezing oudergeleding  Iris  December 2020  

Meerjarenbegroting bekijken en 
eventuele vragen mailen naar Iris 

Allemaal  Voor de volgende 
MR vergadering 

Meerjarenbegroting bekijken  Oudergeleding  Voor de volgende 
MR vergadering 

 


